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Geacht College, 

De invoering van de Wmo 2015 vraagt de nodige aandacht voor de zorg en ondersteuning voor 
inwoners die zelf hun belangen niet (of niet afdoende) kunnen behartigen. Het gaat hierbij om 
(wilsonbekwame) mensen met dementie, verstandelijke handicap of psychiatrische problematiek. 
U hebt als college de verantwoordelijkheid om hen ondersteuning op maat te bieden en hen te 
beschermen tegen misbruik en geweld in huiselijke kring. 
Dat kan door er op toe te zien dat er iemand is die hen vertegenwoordigt als zij dat zelf niet kunnen 
(Wmo 2015, art. 2.3.2. lid 1 en 2.1.2 lid 4, onder g). 
Mentorschap West-Brabant, aangesloten bij Mentorschap Nederland, kan u hierbij helpen. 

Wij zetten vrijwilligers in om als mentor deze mensen te beschermen en te vertegenwoordigen. Een 
mentor wordt benoemd door de rechter. Onze organisatie zorgt voor het werven, opleiden en 
begeleiden van de mentor. Daarbij staat steeds het belang van de cliënt voorop: zo moet de mentor 
als persoon goed aansluiten bij de cliënt, goed kunnen luisteren en voldoende t i jd beschikbaar hebben. 

In het bijgaande infoblad en de folder geven wij hierover informatie. 
Hiermee kunt u op uw beurt betrokkenen bij uitvoering van de Wmo, met een signalerende en 
verwijzende functie, informeren. 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en bespreken desgewenst graag hoe we u verder kunnen 
helpen. Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter 

Cc: Raad van uw gemeente 
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Met recht betrokken 

Voorwoord en verantwoording 

Mentorschap is een wettelijke maatregel voor mensen die niet zelf hun belangen kunnen 
behartigen en niemand anders hebben die dat namens hen kan doen. Mentorschap biedt 
hen vertegenwoordiging en bescherming. 

Door de invoering van de Wmo 2015 krijgen gemeenten veel meer te maken met 
inwoners die zelf hun belangen niet (of niet afdoende) kunnen behartigen. Gemeenten 
hebben de verantwoordelijkheid hen goede ondersteuning en zorg te bieden en hen te 
beschermen tegen misbruik en geweld in huiselijke kring. 

Het is belangrijk dat gemeenten er op toezien dat er voor deze groep mensen iemand is 
die hen vertegenwoordigt als zij dat zelf niet kunnen. Dat is onder andere van belang bij 
het verstrekken van voorzieningen. Het is ook van belang bij het beschermen van 
inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. 

Daartoe is het van belang dat burgers en professionals als Wmo-loketmedewerkers en 
zorgprofessionals goed worden geïnformeerd over wie er als vertegenwoordiger kunnen 
optreden. Ook is het van belang dat direct betrokkenen goed op de hoogte zijn hoe, 
indien nodig, mentorschap aangevraagd moet worden. 

Mentorschap Nederland is de landelijke vereniging van Regionale Stichtingen 
Mentorschap, die vrijwilligers werven, scholen, koppelen en begeleiden teneinde het 
mentorschap uit te voeren volgens vastgestelde kwaliteitseisen. 
Zij zorgen ook voor het voorbereiden van de benoeming door de kantonrechter. De 
regionale stichtingen hebben daarmee een belangrijke functie zowel in het voorkomen 
van verwaarlozing van mensen met een ernstige chronische ziekte of handicap als ook in 
het voorkomen van mishandeling in huiselijke kring. 

In dit infoblad geven wij nadere informatie over mentorschap en handvatten voor 
gemeenten om de vertegenwoordiging en bescherming van deze kwetsbare burgers 
vorm te geven. Voor het vergroten van de bekendheid van mentorschap en voor het 
inzetten van mentoren bij huiselijk geweld (o.a. bij ouderenmishandeling) is extra 
aandacht van de gemeente gewenst. 

1. Waarom dit infoblad? 

Met de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten krijgen de gemeenten meer 
verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van kwetsbare burgers. Daarbij wordt 
tegelijkertijd de toegang tot intramurale voorzieningen beperkt. Meer mensen moeten 
langer zelfstandig wonen. Door deze ontwikkelingen krijgen de gemeenten veel vaker de 
verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen die te maken hebben met 
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ernstig regieverlies, voornamelijk door dementie, verstandelijke handicap, of 
psychiatrische problematiek. Er kan dan ook sprake zijn van wilsonbekwaamheid. 

De rol van gemeenten wordt ook groter ten aanzien van het bestrijden en voorkomen 
van mishandeling in huiselijke kring. Tot nu toe lag de verantwoordelijkheid met name 
bij centrumgemeenten. Met de nieuwe Wmo hebben alle gemeenten de 
verantwoordelijkheid mishandeling in huiselijke kring te bestrijden en te voorkomen. De 
centrumgemeenten hebben hierbij de regie. 

Zowel de goede verstrekking van passende voorzieningen als het voorkomen en 
bestrijden van geweld in huiselijke kring vraagt om aandacht voor de 
vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen. 

De Wmo 2015 legt hiertoe een aantal taken bij gemeenten. Maar hierover bestaat nog 
veel onbekendheid. 

Het doel van dit infoblad is daarom een toelichting geven op: 
» nut en noodzaak van vertegenwoordiging en bescherming van kwetsbare burgers; 
» de rol die mentorschap hierbij kan vervullen; 
* de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en welke randvoorwaarden zij 

kunnen scheppen opdat waar nodig mentorschap wordt geregeld. 

Dementerende man 
Een dementerende man met veel fysieke problemen wil beslist niet opgenomen worden 
in een verpleeghuis. Er is veel zorg aan huis, maar meneer is niet altijd vriendelijk, wijst 
vaak hulp van anderen af en heeft weinig ziekte inzicht. De mentor overlegt met hem, 
behartigt zijn belangen en is het aanspreekpunt voor diverse hulpverlenende instanties. 
Dit brengt rust en duidelijkheid in de situatie en hierdoor kan meneer langer zelfstandig 
blijven wonen. 

2. Vertegenwoordiging en bescherming in de nieuwe Wmo 

2.1. Vertegenwoordiging van kwetsbare mensen, die niet zelf hun belangen 
kunnen waarnemen 

Veel mensen met dementie, verstandelijke handicap of zware psychiatrische 
problematiek maken in de regel gebruik van de langdurige zorg. De zorginstelling werkt 
met de nodige zorgprotocollen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de cliënt moet 
instemmen met het zorgbehandelplan. Als hij/zij daartoe zelf niet in staat is, moet 
iemand anders dat namens hem of haar doen. Dat kan een partner of ander familielid 
zi jn, maar als die er niet is kan mentorschap worden aangevraagd. De mentor is de 
wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt, die er zorg voor draagt dat de cliënt zorg 
krijgt die zo goed mogelijk aansluit op wat hij/zij wenst. 

Door de hervormingen in de langdurige zorg en de nieuwe Wmo wordt de toegang tot de 
intramurale zorg beperkt en wordt tegelijkerti jd meer zorg en ondersteuning door de 
gemeente gefinancierd. Meer mensen wonen langer zelfstandig. Dit kan een risico zijn 
voor mensen met een klein netwerk en/of geen familie. Deze groep kan te maken 
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hebben met eenzaamheid en uitsluiting. Als dan ook nog hun gezondheid verslechtert 
en zij niemand hebben die voor hen opkomt, is het gevaar groot dat er risicovolle 
situaties ontstaan. 

Het is daarom van groot belang dat bij de behandeling van de nieuwe Wmo door de 
Tweede Kamer een amendement is aangenomen om de vertegenwoordiging van die 
groep mensen goed te regelen. 
Bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan cliënten die niet zelf hun belangen 
kunnen waarnemen, moet samenspraak plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de 
cliënt (Wmo 2015, artikel 2.3.2 lid 1). 
En gemeenten moeten in hun Wmo beleidsplan aangeven hoe zij burgers informeren 
over wie als vertegenwoordiger kunnen optreden. (Wmo 2015, artikel 2.1.2. lid 4 onder 
g) . Mentorschap is een van de mogelijkheden van vertegenwoordiging. 

Zelfstandig wonende man 
Meneer is licht verstandelijk beperkt en niet in staat goed voor zichzelf op te komen. Hij 
heeft geen familie die voor hem zorgt. 
De thuiszorginstelling signaleert dat er niet voldoende zorg is voor meneer en vraagt de 
Regionale Stichting Mentorschap te helpen bij het aanvragen van een mentor, die 
meneer kan vertegenwoordigen. De mentor zorgt dat meneer de noodzakelijke zorg en 
ondersteuning kri jgt, zodat hij langer zelfstandig kan blijven functioneren. 

2.2. Bescherming van kwetsbare mensen die te maken hebben (gehad) met 
huiselijk geweld, in het bijzonder ouderenmishandeling 

Huiselijk geweld kent verschillende verschijningsvormen, waarvan ouderenmishandeling 
er een is. Naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar worden jaarli jks 
mishandeld 1, bijvoorbeeld door partners, familieleden of zorgverleners. De overheid wil 
ouderenmishandeling tegengaan, onder andere doordat gemeenten -ondersteund door 
het Rijk- hierop extra actie ondernemen. 

Ook hier biedt de nieuwe Wmo een belangrijk kader. Naast de al bestaande 
verantwoordelijkheid voor opvang van slachtoffers krijgt nu ook het voorkomen en 
bestrijden van huiselijk geweld een belangrijke plek 2. Gemeenten worden verplicht het 
bestrijden van huiselijk geweld op te nemen in de Wmo beleidsplannen. 

Ter bestrijding van huiselijk geweld heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren projecten 
en programma's ondersteund om gemeenten toe te rusten. Belangrijk hierbij is het 
programma "Regio Aanpak Veilig Thuis" van VNG, VWS en Federatie Opvang, dat beoogt 
centrumgemeenten te ondersteunen bij het formuleren van een eigen regionaal beleid 3. 
Belangrijk is ook het Actieplan "Ouderen in veilige handen" van VWS, dat beoogt de 
aanpak en preventie van ouderenmishandeling te versterken. De Rijksoverheid heeft 
vanaf 2012 C7 miljoen structureel per jaar beschikbaar gesteld aan de 
centrumgemeenten vrouwenopvang om de lokale/regionale aanpak te versterken. 

1 Actieplan "Ouderen in veilige handen", VWS, 2011 
2 zie onder meer de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Wmo van januari 2014, pagina 15, paragraaf 2.3.3. 
3 http://www.reaioaanDakveiliathuis.nl/sites/default/files/files/ReQiovisie-interactief20-9.pdf. 
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De nieuw te vormen Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, 
genaamd Veilig Thuis, spelen een centrale rol. Ketensamenwerking met alle 
ondersteuningsorganisaties op het terrein van geweld in huiselijke kring vormt een 

tweede belangrijke pijler in het beleid. Een van de mogelijkheden om inhoud te geven 
aan het beschermen van kwetsbare mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk 
geweld, is het bevorderen dat mentorschap een duidelijke positie verwerft in de 
ketensamenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld. 

Mishandeling door verslaafde zoon 
Een zelfstandig wonende oudere man heeft een mentor. Deze signaleert dat meneer 
lichamelijk wordt mishandeld, bedreigd en financieel uitgebuit door zijn verslaafde zoon. 
De mentor regelt bewindvoering en schakelt hulpverlening in voor meneer en zijn zoon. 
Als de situatie verder verslechtert, zorgt de mentor dat meneer verhuist naar een 
zorginstelling. De mishandeling stopt daardoor. 

3. Rol van mentorschap bij vertegenwoordiging en bescherming 

3.1. Wettelijke vertegenwoordiging voor wie niet zelf zijn belangen kan 
waarnemen 

Er zijn naar schatting 200.000 à 250.000 mensen die door dementie, verstandelijke 
handicap en psychische beperkingen niet zelf hun persoonlijke belangen kunnen 
behartigen. Voor hen is vertegenwoordiging door een naaste of derde van belang, om op 
goede zorg en steun toe te zien. 

Vaak kunnen zij door partner, ouder of kind worden vertegenwoordigd. Voor situaties dat 
vertegenwoordiging door familie niet gewenst of niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid 
mentorschap aan te vragen bij de kantonrechter. 

De kantonrechter benoemt dan een persoon tot mentor, met de taak om iemand te 
steunen en de bevoegdheid om m.b.t. verzorging, verpleging, behandeling en 
begeleiding als vertegenwoordiger op te treden. De vrijwillige mentoren die verbonden 
zijn aan een van de Regionale Stichtingen Mentorschap besteden veel t i jd en aandacht 
aan de cliënt en het behartigen van zijn belangen. De kantonrechter kan ook een 
Regionale Stichting Mentorschap tot mentor benoemen, die dan mentoren mandateert 
om de uitvoering van het mentorschap op zich te nemen. 

Voor wie niet zelf zijn of haar belangen kan waarnemen en geen direct naaste familie 
heeft die hem kan vertegenwoordigen, kent het familierecht de volgende wettelijke 
vertegenwoordigingsmaatregelen ter bescherming: 
» curatele 
» beschermingsbewind 
« mentorschap 
Mentorschap betreft belangenbehartiging en vertegenwoordiging t.b.v. immaterieel 
welbevinden, m.n. het regelen van en toezien op goede verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. 
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Beschermingsbewind betreft financieel beheer. Curatele betreft zowel materiële als 
immateriële zaken, waarbij degene onder curatele geen rechtshandelingen mag 
verrichten. 

Mentoren worden benoemd door de kantonrechter. Wanneer men signaleert dat een 
mentor nodig is, kan bij de kantonrechter een verzoek worden ingediend. Dit kan door de 
persoon zelf, familie, de instelling waar iemand verbli jft of die begeleiding biedt, incl. 
ondersteuning zoals wordt geboden in het kader van de Wmo. 
Voor de kosten betaalt de cliënt een vergoeding. De kantonrechter bepaalt hoe hoog deze 
is (hiervoor gelden landelijk aanbevolen tar ieven 3 ) . 

3.2. Mentorschap en het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld, in 
het bijzonder ouderenmishandeling 

Bij het bestrijden en voorkomen van geweld in huiselijke kring vervullen mentoren een 
belangrijke rol. 
Mentoren hebben een signalerende functie bij mishandeling of ze worden benoemd nadat 
mishandeling door een andere partij is gesignaleerd. In beide gevallen beschermen 
mentoren hun cliënt tegen mishandeling en dragen ze bij aan de nodige aanpak en 
nazorg. Ze worden opgeleid om signalen en risicofactoren te herkennen, te zorgen dat 
mishandeling wordt aangepakt en de situatie te monitoren. De mentoren werken volgens 
een stappenplan dat is gebaseerd op de Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
voor professionals. 
De mentor is geen hulpverlener, maar werkt als vertegenwoordiger van de cliënt samen 
met organisaties die hulp en ondersteuning bieden bij mishandeling. 

In sommige situaties is er dringend behoefte aan een mentor om een cliënt te 
beschermen en te vertegenwoordigen. Dan kan met spoed om benoeming worden 
gevraagd en kan vanuit de Regionale Stichting Mentorschap op basis van 
zaakwaarneming de rol van de mentor worden ingevuld tot de benoeming van een 
mentor plaatsvindt. 

Daarnaast nemen coördinatoren van Regionale Stichtingen Mentorschap deel aan 
ketenoverleg, stemmen zij taken af met het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en delen 
zij met het SHG en ketenpartners expertise over beschermingsmaatregelen t.b.v. 
mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In dat ketenoverleg brengt de 
coördinator van de regionale stichting mentorschap expertise in over de verschillende 
vormen van vertegenwoordiging en bescherming van de cliënten. 

Mishandeling door echtgenoot 
Een ouder echtpaar woont zelfstandig. Mevrouw is licht dementerend en meneer is 
chronisch ziek. De mentor signaleert dat mevrouw angstig is en blauwe plekken heeft op 
haar armen. De mentor bespreekt, na overleg met de thuiszorg en de huisarts, de 
situatie met het echtpaar. De man blijkt overbelast te zi jn; de mentor regelt dagopvang 
voor mevrouw en ondersteuning voor meneer. Hierdoor verbetert de situatie; de mentor 
blijft deze monitoren. 

3 http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-
kantonrecht/Richtlijnen%20kantonrechtspraak/Documents/Overzicht-tarieven-CBM.pdf 
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3.3. Regionale Stichtingen Mentorschap 

Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM) hebben een pool van speciaal opgeleide 
vrijwilligers die het mentorschap kunnen uitvoeren. RSM werken met vrijwilligers omdat 
zij voldoende ti jd kunnen besteden aan de cliënt. Juist mensen die door ernstige ziekte of 
handicap zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen hebben recht op persoonlijke aandacht 
van iemand die hem/haar echt wil leren kennen. Dit is een voorwaarde om in 
voorkomende situaties de belangen van de cliënt te kunnen dienen. 

De RSM verzorgen de begeleiding en bijscholing van deze vrijwillige mentoren. De RSM 
werken met professionele coördinatoren en volgens landelijk vastgestelde 
kwaliteitsnormen. 

De RSM kunnen ook op verzoek voorlichtingen verzorgen en adviseren aan professionals 
en familieleden over mentorschap en vertegenwoordiging. 

4. Rol van de gemeenten 

4.1. Vergroten bekendheid mentorschap 

Gemeenten moeten in hun Wmo beleidsplan aangeven hoe zij burgers informeren over 
wie als vertegenwoordiger kunnen optreden. (Wmo 2015, artikel 2.1.2. lid 4 onder g). Bij 
het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan cliënten die niet zelf hun belangen 
kunnen waarnemen, moet samenspraak plaatsvinden met een vertegenwoordiger van de 
cliënt (Wmo 2015, artikel 2.3.2 lid 1). 

Mentorschap is relatief onbekend en daardoor wordt aan kwetsbare burgers niet altijd de 
vertegenwoordiging en bescherming geboden waar ze recht op hebben. Het is belangrijk 
dat er vanuit de gemeentelijke instellingen voldoende aandacht is voor mensen die niet 
in staat zijn hun eigen belangen goed te behartigen en dat er voor mensen die niemand 
hebben die hen kan vertegenwoordigen daadwerkelijk mentorschap wordt aangevraagd. 
Deze aandachtspunten moeten enerzijds goed verankerd worden in het Wmo-beleidsplan 
en anderzijds voldoende bekend zijn bij o.a. medewerkers van Wmo-loketten en 
professionals in zorg en welzijn, zoals medewerkers van de sociale wijkteams. 
Bij het onderzoek naar noodzakelijke voorzieningen moet systematisch worden bezien of 
de cliënt wilsbekwaam is dan wel een vertegenwoordiger nodig heeft. 
Van gemeentelijke organisaties die (maatwerk)ondersteuning bieden in de vorm van 
begeleiding kan gevraagd worden hier ook op te letten en waar nodig mentorschap aan 
te vragen. In de wet Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap is geregeld dat zij 
hiertoe bevoegd zijn. 

Voor het vergroten van de expertise van Wmo-professionals op het gebied van signaleren 
van regieverlies en kennis van beschermingsmaatregelen is mogelijk een extra 
inspanning vanuit mentorschap noodzakelijk. Hiervoor zal dan een financiële bijdrage 
van de gemeente gevraagd worden. 

4.2. Bijdrage aan extra kosten mentorschap bij bescherming tegen huiselijk 
geweld 
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De uitvoering van mentorschap wordt in principe bekostigd uit de cliëntbijdrage zoals 
door de kantonrechter bepaald. Bij het inzetten van mentorschap ter bescherming van 
mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld kunnen echter extra kosten 

noodzakelijk zijn, waarvoor aanvullende financiering is vereist. Omdat de huiselijk 
geweld problematiek vraagt om snel toepassen van beschermingsmaatregelen worden er 
kosten gemaakt worden voor het inzetten van een mentor en begeleiding door de 
coördinator van de Regionale Stichting Mentorschap in de periode dat er nog geen 
beschikking is en dus nog geen cliëntbijdrage. 

Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren in staat gesteld worden om deel te 
nemen aan ketenoverleg, waar expertise gedeeld kan worden en afgestemd wordt met 
het SHG. Dit kan niet uit de cliëntbijdrage worden gefinancierd. 
Voor wat betreft ouderenmishandeling kunnen extra kosten gefinancierd worden uit de 
extra middelen die centrumgemeenten ontvangen voor de lokale en regionale aanpak 
van ouderenmishandeling, zijnde C 7 miljoen per jaar. 
Hoewel de situatie per regio en Regionale Stichting Mentorschap kan verschillen, is naar 
schatting C 8.000 à C 10.000 op jaarbasis nodig in een regio van 500.000 inwoners, om 
de gewenste rol van mentorschap bij het voorkomen en aanpakken van 
ouderenmishandeling te realiseren. 4 

Hierbij wordt opgemerkt dat ouderenmishandeling slechts een van de voorkomende 
vormen van huiselijk geweld is. 

5. Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit infoblad vragen over mentorschap en 
vertegenwoordiging? Neem contact op met de Regionale Stichting Mentorschap. 
De contactgegevens vindt u op: - www.mentorschap.nl 
Voor overige informatie: 

www.qoedvertegenwoordiqd.nl 
www.reqioaanpakveiliqthuis.nl 
www.riiksoverheid.nl (Ministerie van VWS, onderwerpen, ouderenmishandeling) 

Uiteraard kunt u ook direct contact op nemen met Mentorschap Nederland via 030-
2307190. We staan u graag te woord. 

4 Per acute situatie gemiddeld 8-12 extra uren begeleiding door de coördinator. Inclusief onkosten van de 
mentor bedraagt dit gemiddeld C 700 per cliënt. Bij 10 van dergelijke situaties per regio per jaar is dit C 
7.000 op jaarbasis. Daarnaast gemiddeld 3 uur per maand voor deelname van de coördinator aan 
ketenoverleg en delen van expertise, C 2.000 op jaarbasis. 
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Wie helpt met regie en beslissen 
over zorg en andere zaken 
als een familielid of naaste 

dat zelf niet (meer) kan? 

Regel vertegenwoordiging tijdig en goed 

Raadpleeg www.goedvertegenwoordigd.nl. voor tips en informatie. 

J S E ^ G o e d 
^ j j ^ r t e g en woo rdigd.nl 

Wegwijs bij vertegenwoordiging voor en door familie 



Wie heeft de regie en helpt beslissen 
over zorg en andere zaken 

als u dat zelf 
niet (meer) kunt? 

Regel uw vertegenwoordiging tijdig en goed 

Raadpleeg www.goedvertegenwoordigd.nl voor tips en informatie. 

Goed 
tegenwoordigd.nl 

Wegwijs bij vertegen woordiging voor en door familie 



Meer weten 
Wilt u meer weten over de rol 
van mentorschap bij ouderen
mishandel ing of ontspoorde 
(mante l ) zorg? 
Of wilt u een mentor aanvragen? 
Neem dan contact met ons op. 

B e l a n g r i j k e a d r e s s e n : 

w w w . m e n t o r s c h a p . n l Mentorschap Nederland 

w w w . g o e d v e r t e g e n w o o r d i g d . n l Beschermingsmaatregelen voor mensen 
die (deels) wi lsonbekwaam zijn 

w w w . r i j k s o v e r h e i d . n l Actieplan Ouderen in Veilige Handen 
van het Ministerie van VWS 

w w w . v o o r e e n v e i l i g t h u i s . n l Huiselijk geweld 

Mentor worden 
Heeft u wellicht belangstelling om zelf mentor te worden? Neem dan 
contact op met de Stichting Mentorschap bij u in de buurt. Wij werven, 
scholen en begeleiden mentoren. Als u zich gemiddeld tien uur in de 
maand voor een cliënt wilt inzetten, dan wacht u een zinvolle taak die 
veel voldoening kan geven. We nodigen u graag uit voor een gesprek. 
De contactgegevens s taan hieronder. 

Mentorschap Neder land 
Bezoekadres: Maliebaan 71 G 

3581 CG Utrecht 
Postadres: Postbus 13180 

3507 LD Utrecht 
Telefoon: 030 23 07 190 
E-mail: info@mentorschap.nl 
Internet: www.mentorschap.nl 

Colofon 
Utrecht, maart 2014. Deze uitgave is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van het project Met mentorschap in veilige handen, deelproject 
van het Actieplan Ouderen in veilige handen. 
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in veilige handen 
"Het is belangrijk dat mishandeling ophoudt 

Ouderenmishandeling komt helaas veel voor. Slachtoffers 

zwijgen erover uit schaamte , angst of onvermogen om voor 

zichzelf op te komen. Een mentor zal bij signalen van mis

handeling stappen zetten om te zorgen dat de mishandeling 

ophoudt en niet opnieuw begint. In deze folder leest u meer 

over wat een mentor kan betekenen om kwetsbare mensen 

tegen mishandeling te beschermen. 

Met recht betrokken 



"Als mentor kan ik erop letten dat geen misbruik 
, / M M i ţ į , ,;i - . , ' Ì Ï J f į ' ' ' í ĵ i - r 

Mentorschap 
Mentorschap is een wetteli jke beschermingsmaatregel voor mensen 
die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of 
anderen hebben die hun belangen kunnen behartigen. Een mentor 
wordt door de kantonrechter benoemd en is bevoegd zijn cliënt te 
v e r t e g e n w o o r d i g e n . 

Met mentorschap zijn ouderen in veilige handen. Een mentor 
behartigt de belangen van iemand die de regie over zijn leven kwijt 
is, niet voor zichzelf kan opkomen en niemand heeft die dat voor hem 
of haar doet. Zo vertegenwoordigen mentoren bijvoorbeeld mensen 
die hersenletsel hebben of lijden aan de ziekte van Alzheimer. 
Zij beschermen hun cliënt tegen mishandeling of worden benoemd 
als mishandeling is gesignaleerd. De mentor draagt bij aan de 
nodige aanpak en nazorg. 

Belangenbehartiger 
De mentor is geen hulpverlener of crisismanager, maar de belangen

behartiger die een oplossing zoekt als de zorg voor zijn cliënt niet 
goed functioneert. Een mentor steunt zijn cliënt, ziet toe op zijn 
welbevinden en vertegenwoordigt hem bij ar tsen , verzorgers en 
anderen. Hij is opgeleid om ouderenmishandel ing en ontspoorde 
(mantel)zorg te signaleren en initiatief te nemen om de situatie aan te 
pakken. De mentor is wettelijk bevoegd om namens zijn cliënt besluiten 
over diens verzorging en verpleging te nemen. 

"Een mentor steunt zijn of haar cliënt, ziet toe op zijn welbevinden 

De aanpak 

Een mentor onderhoudt een vertrouwensrelat ie met zijn cliënt. 
Hij denkt en handelt vanuit de normen en waarden, wensen en 
behoeften van zijn cliënt. Hij durft grenzen te stellen en schroomt 
niet zo nodig een moeilijk onderwerp als mishandeling aan de 
orde te stel len, zowel bij de familie als de verzorgenden en artsen. 
De mentor zoekt naar vindingrijke oplossingen. 

Ouderenmishandeling 
Ouderenmishandeling speelt 
zich af in de beslotenheid van 
de woning of de kamer in het 
verpleeghuis. Daarom weten we 
niet precies hoe vaak het gebeu 
schattingen gaan uit van minim 
200.000 slachtoffers per jaar. 
We verstaan onder ouderen

mishandeling zowel lichamelijke en 
geestelijke mishandeling als 
verwaarlozing, financiële uitbuiting 
en seksueel geweld. Het slacht

offer heeft een persoonlijke of 
professionele relatie met de pleger 
en is van deze persoon afhanke

lijk. De mishandeling is niet altijd 

doelbewust, maar kan ook het 
gevolg zijn van overbelasting of 
onwetendheid van de (mantel) 
zorger. Wat de achtergrond ook 
is, niets doen is geen optie. De 
mishandeling stopt niet vanzelf 
en kan erger worden als niemand 
ingrijpt. 

Mentoren leren in hun scholing wat de risicofactoren voor mishande

ling zijn en zij leren de signalen te herkennen. Bij een vermoeden 
van mishandeling volgen zij een stappenplan. Zo nodig zoekt de 
mentor een oplossing en organiseert hij hulp. De mentor houdt 
regelmatig contact met zijn cliënt en biedt persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid. Zo blijft hij de situatie monitoren om de cliënt 
te beschermen . 

Mentorschap aanvragen 
Iemand kan voor zichzelf een mentor aanvragen, maar een familie

lid of zorgaanbieder kan de aanvraag ook indienen. Een regio

coördinator van de Stichting Mentorschap kan hierbij hulp bieden. 
Het verzoek moet worden gericht aan de kantonrechter. 

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De cliënt betaalt naast de 
eenmalige griffierechten jaar l i jks een tarief voor de onkosten, 
scholing en begeleiding van de mentor. Als het inkomen van de cliënt 
onder een bepaald minimum ligt, kan hij bij de gemeente een beroep 
doen op de Bijzondere Bijstand. 


